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Doładowanie kart NC+N MIX na 12
lub 24 miesiące Promocja!!!
Cena

300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Doładowanie kart NC+ MIX

Producent

CARDSPLITTER

Opis produktu

Doładowanie kart prepaid NC+ MIX
na 12 lub 24 miesiące

Od 05/06/2017 do odwołania wprowadzamy specjalną promocję na zakup doładowania:
cena rocznego doładowania pakietu:
>>START HD 74 kanały w tym 30 HD czyli płacisz 300 zł
>>COMFORT HD 110 kanałów w tym 53 HD czyli płacisz 420 zł
>>EXTRA HD 146 kanałów w tym 74 HD czyli płacisz 660 zł
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cena doładowania pakietu:
>>START HD CANAL+ 82 kanały w tym 38 HD czyli płacisz 850 zł
>>COMFORT HD CANAL+ 118 kanałów w tym 61 HD czyli płacisz 970 zł
>>EXTRA HD CANAL+ 154 kanały w tym 82 HDczyli płacisz 1090 zł
>>SUPERPREMIUM HD 159 kanały w tym 87 HDczyli płacisz 1570 zł
>>VIP+ 174 kanały w tym 95 HD czyli płacisz 1700 zł

Masz jeden z poniższych modeli dekoderów NC+MIX?
nbox 5800s, nbox 5800sx, nbox dvbt 2849, 2850, opticum x8,x8 combo,
Pace hd 7241, moduł ncam, moduł NC+ MIX CI/CI+ 4K?
Chcesz go doładować na kolejne
12 lub 24 miesiące?
Im dłuższe doładowanie, tym większa oszczędność.

To banalnie proste!

Podaj nam numer karty (w dedykowanym polu tekstowym,
komentarzu do zamówienia lub na admin@cardsplitter.pl)

Wybierz odpowiedni pakiet i okres, na jaki chcesz doładować kartę
(12 lub 24 miesiące)

Pakiet telewizji NC+ bez miesięcznego abonamentu i rachunków !!!
Prosimy bezwzględnie
o podanie numeru doładowywanej karty
oraz sprzętu z jakim jest sparowana.

Numer karty znajduje się na rachunku lub na karcie w dekoderze.
Numer dekodera znajduje się na rachunku lub na naklejce na spodzie dekodera.

Chcesz dokupić kanały erotyczne?
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Możesz to zrobić posiadając dowolny pakiet.
Poniżej aktualny cennik:
Hustler HD - 5zł / miesiąc
Redlight HD - 15zł / miesiąc
Dorcel TV - 20zł / miesiąc
Dodatkowo do każdego pakietu zawierającego Canal+
możesz dokupić pakiet sportowych kanałów Eleven HD
>>tutaj
Nie masz pakietu Canał+ HD ?

Dokup już dziś >>tutaj

UWAGA!!!
Karty lub zestawy prepaid są rodzajem przedpłaconej usługi, wykonanej w
pełni przed wysyłką do Klienta. Z tego powodu nie podlegają prawu
zwrotu. Prosimy więc o przemyślane zakupy

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Dostępne pakiety: Start - 12 miesięcy , Start - 24 miesiące , Comfort - 12 miesięcy , Comfort - 24 miesiące , Extra - 12
miesięcy , Extra - 24 miesiące , Start z Canal plus - 12 miesięcy , Start z Canal plus - 24 miesiące , Comfort z Canal plus - 12
miesięcy , Comfort z Canal plus - 24 miesiące , Extra z Canal plus - 12 miesięcy , Extra z Canal plus - 24 miesiące , Full
(Superpremium) - 12 miesięcy , Full (Superpremium) - 24 miesiące , All Inclusive (bez erotyki) - 12 miesięcy , All Inclusive (bez
erotyki) - 24 miesiące
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